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Miguel hernández a la Elegía a Ra-
món Sijé).

Va ser durant el tercer trimestre dels 
curs 2006/2007, a les vacances de 
primavera, quan 37 alumnes, 2 mo-
nitors/es i 3 professors/es passejarem 
durant 5 dies per Roma. El viatge, pe-
rò, havia començat molt abans.

Va ser un grup molt implicat des del 
començament en el plantejament, or-
ganització i desenvolupament de pro-
jecte i això feia que la potencialitat del 
mateix fos extraordinària. És per això 
que vam incloure als/es monitors/es i 
als/es professors/es dins la definició 
del grup: preteníem que fos un àm-
bit de coneixement i reconeixement 
(de la realitat visitada i de la pròpia 
realitat com a persones i com a grup 
de convivència) on tots i totes apren-
guéssim del que veiem, del que ex-
perimentàvem, dels uns i dels altres.

El viatge s’articulà entorn a quatre 
eixos fonamentals que s’imbricaven 
en les àrees de Cultura Clàssica, Filo-
sofia i història de la Filosofia, història 
de l’art, història de la Música, Llen-
gües estrangeres i història moderna i 
contemporània.

Aquests eixos eren:

1.- itinerari grecollatí: l’àmbit del 
món clàssic, la Roma antiga, la Ro-
ma republicana i la Roma imperial: 
història, art i vida quotidiana;

2.- itinerari cristianitzat: l’impacte 
del cristianisme des de la seva irrup-
ció, de religió perseguida a religió 
oficial. La cristianització del poder 
imperial i la identificació de poder re-
ligiós i poder civil a Occident;

3.- itinerari renaixentista; el flori-
ment i enlairament de la cultura a 
partir del Renaixement: l’humanisme, 
l’art i la revolució científica en un con-
text polític convuls,

Gràcies, Nieves

DUES coses: primera, aquest és el relat 
d’un viatge que no va ser; segona, és 
una excusa per seguir llegint autors.

Un viatge que només existeix disseminat 
en alguns caps perquè en cada cap, en 
cada record d’aquells que hi participà-
rem hi ha un viatge diferent. Un viatge 
que no va ser perquè aquí hi ha els plan-
tejaments, però les circumstàncies sem-
pre són unes altres i no tot va poder ser.

Ens serveix també per transitar cap a la 
segona part de la sèrie apareguda als 
darrers números. Una segona sèrie en 
què ens mourem en els marges possi-
bles i necessaris de la història de filo-
sofia que contam a segon de batxillerat, 
sempre acompanyats per textos. I a tex-
tos atendrem finalment també aquí.

Els Departaments de Cultura Clàssica 
i Filosofia, amb la incorporació poste-
rior d’una membre del Departament 
de Llengües estrangeres, vam organit-
zar aquest viatge didàctic per a alum-
nes de Batxillerat i, posteriorment, 4rt 
d’ESO, en la mesura que són els nivells 
als quals els impartíem classes exclusi-
vament. En ser la matèria de filosofia i 
ètica comuna a totes les modalitats de 
batxillerat i 4rt d’ESO i en ser un viatge a 
un dels bressols del món grecollatí crè-
iem que l’aprofitament del mateix seria 
molt elevat.

El viatge s’organitzà sota el lema NOSCE 
TE IPSUM, coneix-te a tu mateix, dita 
llatina molt important en la tradició oc-
cidental i que s’arrela en el frontispici de 
l’oracle de Delfos de tal manera que ens 
permet projectar el viatge també sobre 
el món grec, clau en el desenvolupa-
ment de la filosofia occidental. Un viatge 
de coneixement de les pròpies arrels de 

Xavier Riera Ramis
IES PAU CASESNOVES. INCA

la nostra cultura i també un viatge in-
terior, a les pròpies arrels, per saber 
qui som nosaltres, qui som jo, cada 
uns dels “jo” que hi participarem.

Altres varen ser els lemes considerats: 
En primer lloc, LOCUS AMOENUS, 
l’indret de l’amenitat, perquè era un 
viatge (en el sentit geogràfic) amb 
una doble vessant: el coneixement i el 
gaudi: gaudi de conèixer, de conviure, 
de viure junts. És a dir, també de di-
versió en el sentit ampli de la paraula, 
i també el lloc agradable de la medi-
tació a l’estil cartesià, del coneixement 
interior.

En segon lloc, AUREA MEDIOCRITAS, 
la mediocritat daurada horaciana, 
perquè sense fer res d’extraordinari, 
és a dir, un quotidià viatge d’estudis, 
volíem aprendre que comprendre la 
igualtat absoluta dels éssers humans 
(la seva “normalitat”) significa enten-
dre la diversitat d’éssers únics que 
som, en la nostra dignitat (hannah 
Arendt, més o manco).

Finalment el típic i tòpic Roma, ciutat 
eterna, però el descartarem en la me-
sura que només hi anàvem cinc dies. 
I pensàvem que, efectivament, Roma 
és ciutat eterna, i ni si tenguéssim tot 
el temps del món, i quan parlam de 
tots el temps del món és tot el temps 
del món, mai no podríem acabar, es-
gotar, aquesta ciutat infinita i inaca-
bable (com tampoc, ni disposant de 
tot el temps del món, i quan diem tot 
el temps del món diem tot el temps 
del món, podríem saber qui som no-
saltres, conèixer-nos a nosaltres en la 
mesura que també som realitat sum-
mament complexa, rica i meravello-
sa, realitat humana). Ara bé, sí que 
pretenem que la petjada que deixi 
aquest viatge en cada un de nosaltres 
sigui eterna, literalment, que no s’es-
borri mai, infinita (“no hay extensión 
más grande que mi herida” escrigué 

Roma filosòfica: viatge de transició
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4.- itinerari modern i contemporani: 
la història moderna i contemporània 
d’Itàlia: la reunificació (la música de 
Verdi), els moviments obrers, el feixis-
me, el maig del 68 i la integració en el 
marc de la Unió Europea.

Parlam d’itineraris en el seu sentit eti-
mològic d’aventura. Evidentment no 
es podien fer itineraris urbans “purs” 
sinó que es “contaminaven” mútua-
ment.

Itineraris que es podien concretar en 
una sèrie d’elements temàtics.

1 Roma com a eix difusor del món 
hel·lènic.

2 Les originalitats llatines en l’àmbit 
del pensament occidental.

3 Roma com a mirall de les formes 
d’organització social i política con-
temporànies: la legalitat i les for-
mes de govern.

4 La cristianització de l’Imperi Ro-
mà.

5 El llatí com a eix vertebrador de 
les llengües romàniques.

6 Elements de continuïtat en la for-
mació de les llengües modernes.

7 El context històric del Renaixe-
ment.

8 La revolució copernicana. Gali-
leu.

9 La formació dels Estats moderns.

10 El naixement del capitalisme.

12 L’art en la seva història.

13 La filosofia en la seva història.

14 La reunificació italiana.

15 Les guerres mundials i el feixis-
me.

16 El turbulents anys 60 i 70: terro-
risme i revolució. El “fracàs” de 
l’eurocomunisme.

17.- Diferents llengües semblants, di-
ferents móns semblants.

Un quadern de lectures constituïa 
el guió on podíem documentar gran 
part d’aquestes qüestions, quadern 

que malauradament no es va poder 
desenvolupar, però que cada un/a ha 
pogut desenvolupar. hi havia carac-
teritzacions de personatges romans, 
i de l’ambient de la Roma clàssica, 
textos de Lucreci o Sèneca, fragments 
teatrals de Brecht (sobre Galileu) o 
Dario Fo, reflexions sobre la identitat 
europea de Jorge Semprún o Susan 
Sontag,...

Proposam dos fragments ben dife-
rents:

MARC Tul·lI CICERó, 
l’EClÈCTIC dE BEllES 
PARAulES
«Encara que l‘amistat conté molts 
i molt grans avantatges, n’hi ha un 
que excel·leix particularment sobre 
tots els altres pel fet que fa brillar 
una bona esperança vers el futur i no 
consent que els ànims es debilitin o 
decaiguin, ja que qui veu un amic 
veritable veu com una altra imatge 
de si mateix. Per això els amics, fins 
i tot quan són absents són presents, 
fins i tot quan són pobres són rics, 
fins i tot quan són febles són forts, 
i (cosa més difícil de dir) fins i tot 
quan són morts són vius. Tan gran és 
l’honor, la memòria i l‘enyorança dels 
amics que continuen després d’ells. 
[...] Si no es comprèn quina és la 
força de l’amistat i de la concòrdia, 
es pot concebre mitjançant les dis-
sensions i les discòrdies. Quina casa 
hi ha tan estable, quina ciutat és tan 
sòlida que no pugui ésser destruïda 
completament pels odis i les desavi-
nences? A partir d’això es pot jutjar 
com n’és de bona l’amistat.»

Ferm defensor de la República, sabia 
que la comunitat política s’articulava 
entorn a l’amistat. Amistat que és un 
tema constant en la reflexió filosòfica 
clàssica: Aristòtil, Epicur, ara Ciceró. 
I l’amistat és el que resta molt sovint 
d’un viatge.

ANToNIo GRAMSCI, dES 
dE l’EMPRESoNAMENT
Pocs són els elements de la filosofia del 
segle XX que poden ser visitats en un 
curs d’història de la filosofia. Gairebé 
mai no són els desenvolupaments del 
marxisme. Gramsci, juntament amb 
l’Escola de Frankfurt, segurament val-
drien la pena. I la selecció, per això o 
a pesar d’això, no girà només entorn a 
textos de l’obra acadèmicament filosò-
fica, sinó de les cartes que va escriure 
des de la presó, el quaderns que va 
escriure a la presó, per pautar també 
la tragèdia i el dolor d’una època his-
tòrica i d’un ésser humà en aquesta 
època absurda (“el plor a la presó”), 
certa derrota d’una vida de combat, la 
dificultat d’un pensament esperançat.

«Quan serà alegre el treball? Quan se-
rà segur l’amor?” Però encara estam 
esperant una resposta, i qui sap qui 
sabrà donar-la. Molts diuen que l’ho-
me ha conquerit ja tot allò que havia 
d’aconseguir en la llibertat i en la ci-
vilització, i que ara no li resta més que 
gaudir els fruits de les seves lluites. Jo 
crec, en canvi, que hi ha molt més per 
fer: els homes estan tan sols enver-
nissats de civilització, i tot d’una que 
se’ls rasca apareix immediatament la 
pell de llop. [...] La revolució francesa 
ha abatut molts privilegis, ha aixecat  
molts oprimits; però no ha fet més que 
substituir una classe per una altra en 
el domini. Ha deixat, no obstant, una 
gran ensenyança: que els privilegis i 
les diferències socials, en la mesura 
que són producte de la societat i no de 
la naturalesa, poden sobrepassar-se.»

1910. Un jove Gramsci accentua 
l’actualitat de l’arrel social de les des-
igualtat (Rousseau, Marx) i l’engany 
del discurs que afirma haver arribat a 
la fi de la història. Un segle després, 
en un context de crisi, és tan urgent 
com aleshores un aprofundiment en 
la civilització, en les promeses més 
excel·lents de la nostra cultura, i en la 
principal de les funcions de la filosofia: 
la crítica.


